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Het menselijl~ tekort 
van de democratie 

Commissie-Bakker presenteert 'Vertrekpunt Den Haag' 

B ij de opening van het nieuwe 
militaire academische jaar op 4 
september zei Defensie-minister 

Frank de Grave in Breda: 'Vandaag publi
ceert de commissie-Bakker haar rapport 
inzake de besluitvorming over vredesope
raties in de afgelopen tien jaar. Tien jaar, 
van Cambodja tot Kosovo, waarin Neder
land betrokken is geweest bij uiteenlopen
de operaties die tot doel hadden de vrede 
en de veiligheid in verschillende delen van 
de wereld te bevorderen. Tien jaar ook, 
waarin ons land op hardhandige wijze is 
geconfronteerd met de grenzen van derge
lijke operaties. U begrijpt dat ik het 
TCBU-rapport grondig ga bestuderen. Ik 
hoop dat de commissie-Bakker niet heeft 
volstaan met het registreren van de wijze 
waarop de besluitvorming tot stand is 
gekomen, maar het oog ook op de toekomst 
heeft gericht. Een goede samenwerking 
tussen parlement en regering als het op de 
deelneming aan militaire operaties aan
komt, is immers onmisbaar voor een breed 
maatschappelijk draagvlak.' 
Daarmee volstond de commissie dan ook 
niet. Aan de goede samenwerking, nader 
geregeld in een grondwettelijk toetsings
kader, schort volgens haar wel degelijk het 
een en ander, evenals aan de onderlinge 
verstandhouding tussen met name de 
ministers van Defensie en Buitenlandse 
Zaken en aan de wijze waarop hun ambte
naren deze bewindslieden van informatie 
voorzien. Het enthousiasme voor deelna
me bij Defensie lijkt bovendien soms meer 
ingegeven door profileringsdrang en po
gingen om bezuinigingen te pareren dan 
'vrede en veiligheid in verschillende delen 
van de wereld'. 
D66'er Boris Dittrich: '[ ... ] de informatie-
voorziening vanuit de departementen en 

door Arthur Olof 

'Vertrekpunt Den Haag', het 
eindrapport van de Tijdelijke 

Commissie Besluitvorming 
Uitzendingen (l'CB U) onder 
voorzitterschap van D66'er 

Bert Bakker, is begin 
september met waardering 
en instemming ontvangen. 

Doodgeknuffeld, kun je 
zeggen. Want daags erna 

noemde minister Van Aartsen 
het alweer 'kippendrift' dat 
de Kamer meer wilde weten 

over zijn aanbod in New 
York van Nederlandse blauw-

helmen voor Unimee, de 
VN-missie naar Eritrea. 

'Je moet wel een begin van 
een oordeel hebben voor je 

dat kan delen met een ander', 
legde premier Kok uit. 

Hamvraag blijft of er een 
parlementaire enquête komt 
naar Srebrenica. Het besluit 
daarover wacht intussen op 
het vertraagde eindrapport 

van het NIOD, dat pas 
volgend jaar gereedkomt. 

• • 

naar de Tweede Kamer. In het oog sprin
gend daarbij is de "verhullende informa
tieverstrekking" aan de Kamer over uit
zending van Nederlandse troepen naar 
Cyprus. Opvallend is verder de "coördine
rende rol op afstand" van het ministerie 
van Algemene Zaken.' 
CDA'er Cees van der Knaap: 'Uit het rap
port blijkt dat Nederland om deze redenen 
een enorme drang heeft gehad om troepen 
in de etalage te zetten, zie bijv de uitzen
ding naar Cyprus. De Kamer werd zelfs op 
het verkeerde been gezet in de informatie
voorziening hierover.' 'Ja, dat was stout 
van Joris', beaamde toenmalig minister 
van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo 
tegenover de commissie. 

Reality tv 

Meer in het algemeen speelt dat Nederland 
inderdaad vaak 'op hardhandige wijze is 
geconfronteerd met de grenzen van derge
lijke operaties', een probleem dat Henk 
Hofland als volgt analyseerde in NRC Han
delsblad: 'Democratieën worden laat wak
ker omdat ze de redelijkheid waardoor ze 
zelf bestaan, ook aan hun vijanden toe
schrijven en omdat ze pas op het laatste 
ogenblik bereid zijn hun comfort op te offe
ren. Anders zouden ze niet bestaan; het is 
de tekortkoming die in hun kracht zit opge
sloten. Sinds het einde van de Koude Oor
log is dit tekort groter geworden. Het Wes
ten ontwikkelt zich van een politieke tot 
een economische beschaving. Het raakt zijn 
politiek instinct en voorstellingsvermogen 
kwijt. Soms wordt het verrast, als een ruïne 
gaat bewegen. Dan zien we reality tv, de 
schokkende beelden, en, wie weet, komt het 
nog eens tot een humanitaire oorlog.' 

de communicatie tussen departementen en bewindspersonen [is] 
in een aantal gevallen aanmerkelijk tekortgeschoten. Dit betreft 
zowel de communicatie en informatievoorziening onderling als 

Niet onbelangrijke factoren zijn verder de 
politieke onwil van de belangrijkste lidstaten van de VN en de zeer 
bescheiden rol die Nederland in dat forum, maar bijvoorbeeld ook in 
de NAVO is toebedeeld. 
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'Nederland is tenslotte een zwakstroomdemocratie 
die de hoge voltage van grote beslissingen slecht ver
draagt', schreefM.C. Brands, wetenschappelijk direc
teur van het Duitsland Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam, op 24 december 1999 in NRC 
Handelsblad. 'In Den Haag grijpt men graag naar het 
verkleinglas, zeker wanneer het gaat om een ondoor
dacht avontuur van goede bedoelingen en goed doen 
in de boze buitenwereld.' 

Srebrenica 

Als een eventuele parlementaire enquête naar de 
rampzalige gebeurtenissen in 'safe haven' Srebrenica 
iets aan het licht zal brengen, dan is het wel deze dis
crepantie tussen ambities en realiteitszin. (En of een 
safe haven werkelijk te verdedigen is, blijft een mys
terie zolang zij nog nooit verdedigd is.) De kans op de 
parlementaire enquête is door het werk van de com
missie-Bakker niet kleiner geworden. D66 was daar 
altijd al voorstander van, evenals GroenLinks, en ook 
het CDA verklaart in haar eerste reactie op 1200 
pagina's 'Vertrekpunt Den Haag': 'Hoewel nuttige 
informatie wordt gegeven over de (internationale) 
gang van zaken rond deze uitzending, blijven nog 
vele vragen onbeantwoord. Deze zullen in een parle
mentaire enquête beantwoord moeten worden.' De 
PvdA houdt als vanouds een slag om de arm en de 
VVD is tegen. 
In een meer structurele zin bepleit GroenLinks naar 
aanleiding van het rapport de instelling van een 
Vaste Kamercommissie Uitzendingen, 'die met een 
eigen staf de taak krijgt om systematisch inhoud te 
geven aan de controletaak van het parlement. Het 
kabinet moet snel orde op zaken stellen. Het dient 
onderlinge rivaliteit tussen betrokken departemen-
ten hard aan te pakken, het dient haar besluitvor-
ming transparant te maken en de informatievoorziening naar het 
parlement te optimaliseren. Het gebrek aan betrokkenheid van de 
hele ministerraad bij cruciale besluiten is schokkend en moet -
met behulp van besluitvormingsprotocollen - voortaan uitgesloten 
worden. Zonder aan het werk van de commissie wat af te doen 

'Dan zien we reality tv, 
de schokkende beelden en, 
wie weet, komt het nog eens 
tot een humanitaire oorlog' 

hechten wij er aan om ook vandaag uit te spreken dat er een par
lementaire enquête naar de val van de enclave Srebrenica dient 
plaats te vinden'. 

Krokodillentranen 

De PvdA denkt aan een institutionalisering op interdepartemen
taal en kabinetsniveau: T. .. ] gekeken moet worden naar de moge-
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Commissievoorzitter Bert Bakker 

lijkheid van een gezamenlijk bureau voor vredesoperaties van 
Defensie en Buitenlandse Zaken met participatie van Algemene 
Zaken, dat volgens de Commissie meer en meer betrokken is. De 
PvdA wil met de Regering over een optie van een Onderraad voor 
bepaalde vredesoperaties op basis van een duidelijk mandaat van 
de Ministerraad nader van gedachten wisselen.' 
Regentesk gedrag, oneigenlijke motieven en interdepartementale 
rivaliteit zijn bij dit alles slechts één ding, dat het parlement zijn 
controlerende rol niet beter oppakt is iets wat het alleen zichzelf 
kan verwijten. 'Mag Nederland zichzelf gelukkig prijzen met een 
parlement dat slagvaardig en vastberaden tegenspel biedt aan de 
regering?', vroegen Gijsbert van Es en Kees van der Malen zich na 
de eerste 'woensdag gehaktdag' in mei van dit jaar al af in NRC 
Handelsblad. 'Ja, voor wie de parlementen van België, Rusland of 
de Fiji-eilanden in de vergelijking betrekt. Maar nee, voor wie 
afgaat op de ervaringen van de fractievoorzitters in de Tweede 
Kamer.' 
De Socialistische Partij vat het in haar reactie kernachtig samen: 
'De Kamer heeft zich in het verleden te mak opgesteld en haar 
controlerende taak niet voldoende waargemaakt. Dit moet de 
Kamer zich bijzonder aantrekken. Nu passen geen krokodillen
tranen maar bezinning en heroverweging van zowel de criteria 
voor uitzending als de controle daarop.' • 
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